
Шевченківський районний суд м. Києва  

03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 31-А 

 

Позивач:  

_________________________ 

Адреса: _____________________________ 

ІПН ______________________ 

Тел.: _______________ 

Електронна пошта: __________________ 

Офіційна електрона адреса: - відсутня 

                                                    

Відповідач:  

АТ «Альфа банк» 

Адреса: вулиця Велика Васильківська, 100, Київ, 01004,  

ЄДРПОУ 23494714 

Тел. 044 494 0101 

                                                   Електронна пошта:  

                                                                                                          ccd@alfabank.kiev.ua  

       Офіційна електронна адреса: 

невідома 

 

Треті особи: 

Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу  

__________________ 

Адреса: ______________________ 

ІПН - невідомий 

Тел.: _________________ 

Електронна пошта: невідома 

Офіційна електрона адреса: невідома 

 

Приватний виконавець  

виконавчого округу Київської області 

 

_____________________________ 

Адреса: ________________________ 

ІПН - невідомий 

Тел.: _________________ 

Електронна пошта: _______________ 

Офіційна електрона адреса: невідома 

 



ПОЗОВНА ЗАЯВА 

про визнання таким, що не підлягають виконанню виконавчий напис нотаріуса 

_____ вересня 20__ року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального 

округу _________ був вчинений виконавчий напис, зареєстрований в реєстрі за № 

_________, яким запропоновано звернути стягнення на користь АТ «Альфа-банк» 

заборгованості, що виникла по кредитному договору № __________ від «__» ____.20__ р., 

боржником за яким є позивач. Стягнення заборгованості відповідно до виконавчого напису 

проводиться за період з «__» ____.20__ р. по «__» ____.20__ р.   

Загальна сума заборгованості становить ____________ грн. та складається з: 

– простроченою заборгованістю за сумою кредиту у розмірі __________ грн., 

– простроченою заборгованістю за комісією та процентами у розмірі ____________ грн., 

– строковою заборгованістю за сумою кредиту у розмірі ___________ грн., 

– за вчинення виконавчого напису у розмірі __________ грн. 

 

Постановою від «__» ____.20__ р.. приватним виконавцем виконавчого округу 

Київської області _____________ відкрито виконавче провадження № № __________ з 

примусового виконання виконавчого напису №________, вчиненого «__» ____.20__ р. 

приватним нотаріусом КМНО ___________. 

 

Постановою від «__» ____.20__ р. приватного виконавця виконавчого округу 

Київської області ____________ в рамках виконавчого провадження № _________ звернено 

стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника (позивача). 

  

Позивач вважає, що виконавчий напис № _______ від «__» ____.20__ р. порушує 

його права, оскільки був вчинений з порушенням вимог Закону України “Про нотаріат” та 

Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, за якими стягнення 

заборгованості проводиться у безспірному порядку на підставі вчинених написів 

нотаріусів, виходячи з наступного: 

Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами та посадовими особами органів 

місцевого самоврядування встановлюється Законом України "Про нотаріат" та іншими 

актами законодавства України (ч. 1 ст. 39 Закону "Про нотаріат"). Цим актом є, зокрема, 

Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затверджений наказом 

Міністерства юстиції України 22 лютого 2012 р. N 296/5 та зареєстрований у Міністерстві 

юстиції України 22 лютого 2012 р. за N 282/20595 (далі по тексту - Порядок).  

Так, згідно зі ст. 87 Закону України "Про нотаріат" для стягнення грошових сум або 

витребування від боржника майна нотаріуси вчиняють виконавчі написи на документах, що 

встановлюють заборгованість. Перелік документів, за якими стягнення заборгованості 

провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів, встановлюється 

Кабінетом Міністрів України.  

Статтею 88 цього Закону визначено умови вчинення виконавчих написів. Відповідно 

до приписів цієї статті Закону нотаріус вчиняє виконавчі написи, якщо подані документи 

підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед 

стягувачем та за умови, що з дня виникнення права вимоги минуло не більше трьох років, 

а у відносинах між підприємствами, установами та організаціями - не більше одного року.  

Якщо для вимоги, за якою видається виконавчий напис, законом встановлено інший 

строк давності, виконавчий напис видається у межах цього строку. 



 


